
No imalaıln cinsi Birim Miktarl

sayfa:1
Pursantaj

(%,

1 04.734|AO2A

2 152-1108

5 162-201

montajı.

7 :173-104

16 kg/m5 yoğunIuğunda, 8 cm kallnllğlnda cam yünü (inorganik

ı__ imenşeli) 1 yüzü bindirme payIl alümjnyum folyo kaplI
organik menşelicam yünü Cts 901_2, Ts EN 13162+A,!) Şilte: Teknik ve yaplda lsl ve ses yalltımlnda kullanllan

yüklenemeyen 1 dinamik sertlikte ısı ıletkenlik hesap değeri<=0,040wmK 16 K9/m3 yoğ
(240.000 kcauh) 280 kW, Sıcak su Üretici, Çelik Malzemeden

unluğunda *"| 
i(Kaynakll) Kalorifer Kazanlarl (3 atmosfer konstrüksiyon basıncl nqa)

Teknik Tarifil olçü: Adet, birimi: (kca l/h) kW, lhzarat % 80)

5- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktür.
Demontaj, (240,000 kcal/h) 280 kW, slcak su Üretici, çelik3 152-11o8/DMntj Malzemeden (Kaynakll) Kalorifer Kazanlafl (3 atmosfer konstrüksiyon Adet
baslnclnda)

4

TS 497, rS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standardlannda, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli,
istenen konstrüksiyon baslnclna göre termodjnamik ve mukavemet hesapıarı yapıhiş,,yuıanoa oitıilğeçen standartlara göre
kapasite ve verjm deney raporuna sahip olacak, yapllan kapasite Ve ısll verim deneyi sonucunda bulunin'kapasite Ve lsll velim
değerleri TsE'|erdeki minimum değerlerden dğşük olmayacak Ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kultanllmayacaktlr. A!lnan
bu sonuçlar projele.ine yazılarak belgelendirilec€ktir.
Notlar:
1- 97/23lEc Basınçll Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile kah yak(la beslenen ve 50 bar x İitreden daha büyük PS x V değeri olan,
110 o c'dan daha fazla olmayan slcakllkta sıcak su üretmesi planlanan donanlmların, bu Yönetme!iğin eiinde yer aıan lEK_ı;
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) Ve madde 5 (ç)'de belirtilen temel gereklere; "lslnmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği" ile'Sanayi Kaynakll Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktli,
2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajl Ve çallşlr halde teslimi
3- Imalat kontro!ü idaresince yapllarak belgelendirilecektir.
4_ Kazan lzgarasl ve ateş tuğıasl örüImesi (şamot yapllmasD fiyata dahiıdir.

Teknik Tarifl: Demontaj için uygun araç Ve gereçler kullanllmal|dlr
Tekra. montajl yapllacak olan malzemelerjn zarar görmemesi için he. türlü özen gösterilmelidir.
DemontaJl yapllan malzemelerden tekrar kullanılamayacak olanİar idarenin göstereceği yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

161_100 zP o Tn Qla"r, DoLDURMA VE BoŞALTMA N4USLUĞU (Ts 481,e Adetuygun)
Teknlk Tarifi PirlnÇten rakor|u musluğu hortuma bağlama rakoru çellkten karo kesitliaçllıp kapama anahtan ile işyeri
istenen yerlere montajl, rakorun hortuma vidalü kelepçe jleslküca bağla!r?sL](TS 'ye uygunIuk belgeli olataKtr)-'

nde temini,

o=100 mm ,120 "c bölüntülü, TERMoMETRE
Teknlk Tanfı: Belirtılen çaplarda, derece bölüntülü madeni termomet.enln komple olalai işyerinde teminl ve projesine uygun yere

6 163-100 @=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss),na kadar, H|DRoMETRE (rs_617) ' Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda; skalasl kolay okunabilir büyük bölüntülü su baslncınl gösterir ibresi ve ayrlca su seviyesini gösterir
ayarlanabilir kIrmlzl ibresi buıun ?ı! 3 ağla ll musl t!ğı] !l9 komP le hadrometrenin montajl

-f
iş

den fazla kollektör borusu bedeli ödenmez, Fazla boy |ç!n !!gil i boru bedeli ödenjı

133/4,0 o mm dikişli borulu, Kollektör borusu m
Teknik Tarif]: Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki tJcunun kullanülan boru et kallnllğünda bombeli sacla kaynatlIarak kapatltmasl,
yaptlacak ağlz çaplanndan daha küçük eliptik del ikler açtlarak ve bu de|ikler slcak olarak dlşa doğru şişiralmek suretiyle Türk
Standartlanna uygun ölçüde flanşll bulunan boru Iarın kaynatülmaslna uygun geİecek şekiıde düzgün ağızll kolleKörün yapllmasl,

hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi ge.eçler için manşon kaynatılmasl kazan, duvar ve benzeri yerleremanometre,
monte edilm

173-3068

9

10

1 1 173-309

Teknik Ta.ifi: B.F,T. 173l00'den
flanşll ağlzıann kaynatllmasl, iki

173-307

Teknik Tarifi: B.
flanşll ağlzlarln
173-308

esi beher kollektör ağzü için 50 cm

Ağlz çapl 50 @ mm, Kollektör ağlzllklarl
izah edildiği şekilde amal edilmiş kollektör borusuna, projesine

kat sülyen ve iki kat yağll boya ile boyanmasl.
Ağüz çapl 65 @ mm, Koİlektör ağlzllklarl

F.T. 173-100'den izah edildiği şekilde imal edilmiş kollektör
kaynatllmasl, iki kat sülyen ve iki kat yağh boya ile boyanm
Ağız çap| 80 o mm, Kollektör ağlzlıklarl

Adet

Ve Tse uygUn oıarak hazlrlanm|ş

Adet
bo.usuna, projesine ve TSe uygun olarak haz|rlanm
asl

ış

Te,(nlk I anfi. B. F T 'l 73- 100'den ıza h edildgl şekllde imal edilmiş kollektör borusuna, projesine ve Tse uygun olarak hazlrlanmlş
fIanşll ağlzlann kaynatılmasl, iki kat sülyen ve iki kat yağll boya ile boyanmast,

Ağlz çapı 100 @ mm, Kollektör ağlzllklarl Adet
Teknjk Tarifi: B.F.T. 173_100'den izah edildiğişekiIde imaıedilmiş kollektör borusuna, projesine ve Tse uygun olarak hazlrlanmlş
flanşlt ağlzlarln _kaynahlması, iki kat sülyen ve iki kat yağ ll boya !!9_ boya nmasl

12 :201-106 Dikişlj siyah boru 1" m
Teknik Tarifi: 305/201,1/AB Yapı ıııaızemeleriV önetrneıiğine ve 9z23lAT Baslnçlı Ekipmanlar Yönetİnel iğine uygun, cE uygunluk
işaretiyl aya arz edilene

Şenol AL zafer Ço
nd isi

larlnln ,!o"a._şll işç!!ik 
:

M neM e lsl

çelik borulann, ilgili şaftname ve projesine uyg un olarak

EN

o§kro12-yt
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Poz No ,

Adet

Makine



TRABZoN iı_ ı-tiı_ı_i rĞiriı,t ı,tüoünı_üĞü
rexı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇARŞlBAŞl oRTAoKULU KALoR|FER oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

lmalatn cinsi

Sayfa: 2

Miktarı ''T;.l"'
dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere aşyerinde teminive yerine montajl

13 2o1-1o7

16 201-111

17 201-112

20 21o-7o9

22

Dikişli siyah boru (1 1/4")
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23lAT Basünçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun
işaretiyle piyasaya az edilen çelik borularln, ilgjli şartname ve projesine uygUn o
dahi], sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminive yerine montajl

, cE Uygunluk
pllmasl, işçilik

i

larak döşenerek, bağıantılarlntn ya

14 201-109 Dikişli siyah boru 2"
Teknik Tarifi: 305/201rlAB Yapl iralzemeleri Yönet neliğine ve 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetİneliğine Uygun, cE Uygunluk
iŞaretiyle piyasaya az edilen çelik bo.ularln, ilgilişartname ve projesine uygun ola.ak döşenerek, bağlantllannln yapllmast, işçilik
dahil sülyen Ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajl.

15 201_110 Dikişli siyah boru 2 1/2" m
Teknik Tarifi. 305/2o11lAB Yapl Malzemele.i Yonetrneliğine ve 97/23lAT Bas|nçh Ekipmanla. Yönetrneliğine uygun. CE Uigunluk
işaretiyle piya§aya az edilen çelak borula.ln, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantllarınln yapllmasl, işçilik
dahil sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini veJerine montajl.

m

Dikişli siyah boru (3")

Dikişli siyah boru (4")

im
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yap| Malzemeleri Yönetİneliğine ve 97/23/AT Baslnçİ Ekipmanlar Yönetmelağine uygun, CE Uygunluk
aşaretiyle piyasaya aru edilen çelak borulann. ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantllarınIn yapılmasl, işçilik
dahil, sü|yen ve boya bedeli ha.iç olmak ğzele işyerinde teminive yerine montajl.

m

Teknik Tarif]: 305/20'l'1lAB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, cE Uygunluk
işaretiyle piyasaya az edilen çelik borularln, ilgilı şartname ve p.ojesine uygUn olarak döşenerek, bağlanhlannln yapllmasl, işçjlik
dahiı, sülyen Ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde teminive yerine montaı.

50 Q mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
18 210-707 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya İeflon tabak yay lakviyeıi Adet

contall, üç parçall, flanşlı, KÜRESEL VANALAR os 3148)
Teknik Tarifi: 97/23lAT Baslnçll Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçlen kesici elemanl|, pik karbonlu çelik veya pas|anmaz
çelikten, vidall, wafer, lug veya flanşll, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle a9llp kapama düzenıa küresel vanalann iş yerinde
temini ve yerine montail.

,65 @ mm, PN 10-16, Gövdesi pik dökiirn, iı-resıooıu paslinmaz
19 210-708 çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya tef|on tabak yay takviyeli Adet

contall, üç parPll, flanşlı, KÜRESEL VANALAR cl-S 3148)
Teknik Tarifi: 97/23lAT Baslnçh Ekipmanlar Yönetrneliğine uygun, pirinçten keŞicieıemanll, pik karbonlu Plik veya paslanmaz
çelikten, vidal|, wafef, lug veya flanşh, geçişe bar kü.e ile kumanda edilen, eıle açlllp kapama düzenli küreseı vanalarln iş yerinde
temini ve yerine montajl.

80 @ mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contall, üç parçall, flanşll, KÜRESEL VANALAR os 3148)

Adet

Teknik Tarafi: 97/23lAT BaslnçlI Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçlen kesicielemanll, pik karbonlu çelik veya paslanmaz
çelikten. vidall, wafer, lug veya flanşll, geçişe bİ küre ile kumanda edalen, elle açlllp kapama düzenıi kü.esel vanaİarln iş yerinde
temini ve yerine montajl.

Demonlaj, Debisi m3/h: 25,1€0 Baslnclm ss (0,5G2,00) Pa: 4500-
21 216-314/DMntj 18000, si*ülasyon pompasl, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu '1.450 Adet

devir/dakika'ya kadar
Teknik TarifiI Demontaj için Uygun araç ve gereçler kullanllmalıdlr
Tekrar montajl yapllacak olan malzemelerin zara. görmemesi için her tür|ü özen gösterilmelidir
oemontajl yapllan malzemele.den tekrar kullan|lamayacak olanlaİ idarenin göstereceğiyere tasnifedilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir,

Debi m'/h (20-28) basınç mss (5#1o), Dğğişken Devirli (Frekans
216-910 Konvertörlü) sirkülasyon Pompasl: lslak rotor|U düz boruya takllabilen Adet

sirkü|asyon pompalan
Teknik Tanfi lslak rotorlu düz boruya takllabilen si.külasyon pompiiarının eiıim sanayive Teknoloji Bakanllğl'nln "Bağlmslz ve
ürünlere enteg.e saımastraslz devir dajm pompaıan ile ilgiliçevreye duyarl| tasanm tebliği"' ne göre EEl?0,23 enerji verim
indeksine sahip PN'l0 baslnç Şlnlflnda, motoru blokaj, aşlrı zorlanma ve lslnmalala ka§l kendjnden korumall, dahili yada harici
frekans konvertörlü, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve anllk güç tüketimi işletim Ve anza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerekti.meksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en 

'azla 
0,5 m arallklarIa basma yüksekliğini

ayarlama imkanına sahip otomatik .egülasyon düzeninde çallşabilen sistemde kullanllacak, frekans konvertör|ü lslak rotorlu
sirkülasyon pompalarlnln gövde malzemesi asgariTs 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yatakla.l metalemdirilmiş kaöon, çark|paslanmaz çelik veya cam elyaftakviyeli polyp.opaıen, pompa miliTs EN 10088-3 §tandart|na (lygun bir malzemeden yapl|mlş olup
pompa izolasyon slnlfl en az lP43, motor koruma sınıfl en az F stnfı. çalışma sıcakllğl slcak su sirkğlasyon pompalan sınlfl TF95'e
gö.e looc /+120oc aİalığtnda çallşabilen lslak rotorlu sirkütasyon pompaslnln iş yerinde teminive çaİşlr haıde yerine montajl.
No

enol AL zafer ÇoBA
M e Mü en sl

lN EN

lsl

oskro12-İ

Ş; poz No Birim

m

-_T_--

Makine



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i rĞiriı,ı ı,tüoünı_üĞü
rexııix şARTNAME (iş Kalemleri)

İşin Adı : ÇARŞlBAŞl ORTAOKULU KALOR|FER ONARIM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

s
No Poz No

sayfa:3
Birim Miktarl Pursantaj

(%,
1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onayll uygulama projesinde belartilen noktasal değerler dikkate allnacakt|r
2-Po2larda belirtiıen aralıklar yaklaş ük ma ıiyete esas pompa çall a alanlarlnl belirtmektedir

50 o mm Vidall veya Flanşll, Pislik tutucu, PN-16,buhar Ve klzgln su
için, gövdesi pik döküm @=65 den büyük çaplar lalerna takviyeli iç Adet

Adet

m

m

-r
süzgeci paslanmaz çelik, vidall veya flanşlı

Teknik Tarifi: slvl, buhar ve gaz donanImlna monte edilecek, aklşkanln baslnç ve sıcak|ığlna tabi olarak gövdesi pirinç. b.onz,
sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pi.inç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizıenebilen, flanşll veya
vidall pislik tutucunun iş yerinde teminive yerine montajl.
Not: Filt.e hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den büyük parçalan geçi,meyen,
DN 50 ye kadar 700 ıJm (0,7 mm)den büyük parçalan geçirmeyen,
DN 150 ye kadar,1200 pm (,1,2 mm)'den büyük parçalan geçırmeyecek
şekilde seçilecektİ.

65 @ mm Flanşll, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgln su için, gövdesi
24 221-207 pik döküm o=65 den büyük çaplar latema takviyeli iç süzgeci

23 221-206

25

paslanmaz çelik, vidall Veya flanşll
Teknik Tarifi: slvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, aklşkanln baslnç ve slcakllğlna iabi olarak gövdesa pi.inç, bronz,
sfero, dökme demir veya çeliRen, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşll veya
vidall pislik tutucunun iş yerinde temini ve yerine montaİ.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den büyük parçalan geçirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0.7 mm)'den büyük parçalan geçirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den büyük parçalan geçirmeyecek
şekilde seçilecektir.

BoruDlşçapl(1,,)33omm-.camvunuetxaıınııgı:zsrıım,cim
230-1215 yünü Esash Alüminyum Folyo Kapll Prefab.ik Boru Yalltlml os EN m

]14303)
Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapı Malzemeteri Yönetrneliğine uygun olarak cE uygunluk ışareti i|e piyasaya az edilmiş o|acakt|r,
Yalltllacak borunun korozyona karşl ko.unmasl amac|yla sülyen boya ile boyanmas| ardlndan d|ş çap|na uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanll bindirme payll alüminyum foıyo kapll camyünü prefabrik boru yaİtlm malzemesi ile yalltllması ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanlI a|üminyum folyo bant ile Ş|zdırmaz bir şekilde yaplştlnlmasl,-Birim fiyata sülyen boya dahil
değibn

Boru Dlş Çapl (1 1l4") 42o mm-__cam Yünü Et Kallnllğı:25 mm,
26 230-1220

T-

cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaph Prefabrik Boru Yahtlml os
EN 14303)

Teknik Tarifi: 305/201'|/AB Yapl Malzemeleri Yönetrneliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ale payasaya arz edilmiş olacaktlr.
Yaİtllacak borunun korozyona ka§l korunmas| amacıyıa sülyen boya ile boyanmasl ard|ndan d|ş çap|na uygun olarak seçilmış,
boyuna kendinden yapışkanll bindirme payİ alüminyum folyo kapll camyünü prefabrik boru yaİtım malzemesi ile yalltıImas| ve
enine ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant iıe sızdIrmaz bir şekilde yap|şt|nlmas|.-Birim fiyata süIyen boya dahil
değildil.

27 230-1230
Boru Dlş Çapl (2") 60 o mm-*cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm, cam
yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yalltımı (IS EN
14303)

Teknik Tarifl: 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yğnetrneliğine uygun olarak cE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktlr,
Yalltılacak borunun korozyona ka§l korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardlndan d|ş çaplna uygun olarak şeçilmaş,
boyuna kendinden yapışkanİ bindirme payll alüminyum 

'olyo 
kapİ camyünü prefabrik boİu yalıtlm malzemesi ile yaılülmasl ve

enane ek yerlerinin kendinden yaplşkanİ alüminyum 
'olyo 

bant ile sızdl.maz bir şekilde yap|şt|nlmast.-Birim f]yata sülyen boya dahil
değitdir-

Boru Dış Çapl (2 1l2"\ 76 o mm__cam Yünü Et Kallnhğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yallt|mı os
EN 14303)

23o:l236 m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetrneliğine uygun olarak cE uygunluk işareti
Yalltllacak borunun korozyona karşl korunması amaclyİa sğlyen boya ile boyanmasl ardlndan
boyuna kendinden yaplşkanlI bindirme payll alüminyum folyo kaplI camyünü prefabrik boru ya
enine ek yerleinin kendanden yaplşkanll alüminyum folyo banl ile slzdlrmaz bir şekilde yapıştl
değildlr

29 230-1244
(3") 89 o mm 30 mm, cam yünü Esasıl Alüminyum Folyo Kaph
Prefabrik Boru Yalltımı (TS EN 14303)

Teknik Taİifi: 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak cE uygunluk işareta ale piyasaya az edilmiş olacaktlr.
Yalıtllacak borunun kolozyona karşl korunmas| amaclyla sülyen boya ile boyanmas| ardlndan dlş çaplna uygun olaaak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanı bindirme payh alüminyum 

'olyo 
kapİ camyünü prefabrik boru yalltlm malzemesi ile yalıtllmas| ve

enine ek yerlerinin kendinden yapışkanı alüminyum 
'olyo 

bant ile slzdlrmaz bir şekilde yaplştlnlmasl._Birim fiyata sülyen boya dahil

enol D

ile piyasaya az edilmiş olacaktlr.
dlş çaplna UygUn olarak seçilmjş,
lltım malzemesi ile yafttllmasl ve
rllması,-Birim fiyata sülyen boya dahal

m
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ı{iı_ı_i eĞiriı,| ı{ üoünlü Ğü

rexı.ıix şARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı : çARşlBAşl ORTAoKULU KALoRlFER oNARlM lşl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

TRABZON IL

§; poz No imalatln cinsi
|%

,1o_1r41 (") 114 o mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll 
m

Prefabrik Boru Yalltımı (tS EN 14303)
Teknik Taİfi: 3o5/2o11lAB Yapl Malzemeleri Yönetmelİğine uygun olarak cE uygunluk aşareti ile piya§aya arz edilmiş olacaktlr.
Yahtllacak borunun korozyona ka§l korunması amacıyla s()lyen boya ile boyanmasl ardlndan dlş çapına Uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkan|ı bindirme payll alüminyum fo|yo kapİ camyünü prefabrik boru yal|tlm malzemesi ile yalttllmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yap|şkanll alüminyum folyo bant ile slzdIrmaz bir şekilde yaplşİnlmasl.-Birim fiyata sülyen boya dahil
değildir.

230_1257 (5")_140 @_mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll 
m

l*"- ,,* ,İl3l1İİ.J Ş,"#r:fl:'İljİŞon'lİ.]jİ?"?,rn," 
"ıarak 

cE uygunıuk işareti iı€ piyasaya arz ediımiş oıacaktır.
Yalltllacak bo.unun korozyona ka§l korunması amaclyİa sülyen boya ile boyanmas| ardlndan dlş çaplna uygun olarak seçilmiş,
boyuna kendinden yaplşkanll bindirme paylı alüminyum folyo kaph camyünü prefabrik boru yal|tlm malzemesi ile yalltllmasl ve
enine ek yerlerinin kendinden yaplşkanh aıüminyum folyo bant ile slzdlrmaz bir şekilde yaplştlnlmasl.-Birim fiyata sülyen boya dahil
değildir

Beton santralinde üreiilen veya satln allnan ve beton pompaslyla
Y.16.050/13 basllan, c 16/20 baslnç dayanlm slnlfında, gri renkte, normal hazlr m!

Tekn.k Tarifı: ,"İ:'İl.*İH'[:İİ(İ"l"JJffL',x!İ!,",e (asgari6omlsa kapasiteıi, död gözıü agrega bunkerıi kompresörıü ve
kumanda kabini ile bi.ıikte bilgisaya. kontrollü. min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanlm
ünitesi, ag.ega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobal beton pompasl
ile en az bi. adet yükleyici, katkl tankl ve katkl tartl bUnkeri. nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekapmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapllmlş beton üretim tesisi) standardına ve projesine Uygun, ylkanmlş, elenmiş granülometrik kum-çaklı ve/veya
klrmataş. çimento, Şu ve gerektağinde katk. malzemesa ale c 16/20 sınıflnda üretilen veya bu niteıiklere sahip beton tesisinden §atln
allnan hazll beton harclnln; beton kalile kontrolle.inin yapltmaŞl, transmikser|ere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompasl ile basllmasl, yerleştirihesi. vibratör ile slklşİrılmasl, sulanma§l, Şoğuktan, slcaktan ve diğer dlş tesirlerden
korunmas| ve bakümlnln yapllmasl, ge.ekli Ve yeter saylda deney için numune allnmas| ve gerekli deneylerin yapllmasl, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatl, makine araç, gereç ve laboratua. giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalaf.
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granütometrik kum çakll veya k|rmataşln ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
veya satln aİndlğl yerden taşltlara yükıenmesi. beton tesisine nakla, taş|tlardan boşaltllmasl, |stifi, b€ton tesi§ine konulmasl, beton
bünyesinde ve sulama için kullanllan suyun temini ve nakli, beton teŞisi ve djğer tom ekipmanlann temini ve amortasman gidealerİ

ile her türlü diğer 9ide.ler ve müteahhit genel gidederi ve kan dahil, yerinde dökülmüş ve baslnç dayanlmI c 'l6/20 olan gİi renkte,
normal hazlr betonun ,l mİyatl:
öLÇü:
Projedeki boyutla. üzerinden hesaplanlr,
NoT:
1) Üretilen veya satln allnan betonun üretildiği tesisin, TSE ve meyzuatlnln gerektirdiği diğer belgelere sahip olmas| ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur, lbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanllmas|na mü§aade
edilmesi kaydlyla ancak, bu tesiste üretilen veya satln aİnan ve yürtirlükteki mevzuatlna göre piyasa az koşullannl da taşlyan
uygıJnluk belgela betonun imalatta kullanllmast mümkün olacakt|r.
2) Betonun sahn allnarak temin ediImesi halinde, 0zerinde işin adt da belirtilmiş olan fatu.ala.tn birer suletinin ö,deme belgelerine
eklenmesi zorunludur,
3) Beton bünyesine ilave olafak konutacak katkl malzemesinin bedeliayrlca ödenecektir.
4) Pompa kullanIlmaması halinde anaıizden pompa bedeli düşülür,

Y 23167 Çeşitli prolil_demiri ve sac levhaIardan münferit imalat yaD|lmas| ve
yerıne Konuıması (su depoları ve benzeri) ' xg

Teknik Ta.iflj He. çeşit profrl demirlerinden, projesine göre tek veya çift tarafh takviyeli sac levhalarla yap|lan; su depoları ve
benzeri imalatln yapülmasl için her tü.lü malzeme ve zayiatl, kaynak Ve atölye masraflarl, işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşüma, boşattma, işçilik, müteahhit genel gidenerive kAn dAhil, (boya bedela hariç) 1 kg İiyah:
öLÇü:
imaEtln esas aksaml, kilit, sürgü kolIan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartl|r, ataşmana kaydedilerek
yerine taklİr. Bütün imalAt aynı bedelle ödenir.
NoT:
,1) Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sür9ü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yap|lmasI halande işçilik ve
malzeme gidederi ayrlca ödenir.
2) Her türlü menteşe Ve .ulman bedelle.i iıe demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli f]yat

tutanağl tanzimi su.etiyle ayrlca ödenir.
3) Madeni aksamln (menteşe, rulman, kalat, ispanyolet vs.) tak!lmasl ka§lığl fiyata dahibir.
4)Ancak idareter lüzum gördüğü takdirde p.oje boyutlan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalannln c€tveldeki
ağlrllklanna nazaran tartl ağlrlığlnl tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağlrlık fazlası da ödeme yaplllr, % 7
den fazla ağırllk dikkate allnmaz, Bu tart| neticesinde bulunan ağlrllğ|n cetveldekinden az olmas| halinde yapılan imalatln ida.ece
kabul edilmeŞi şadlyla tartl esas allnll. 

mı'Y.25.002101 Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl
Teknlk Tarifi: Demir imalat yüzeylerinın zlmpara ve tel flrça ite temizlenmesi. o.1oo kg 1.kat, o, 

'oo 
kg 2.kat (her kat farkll renkta)

antipas sürijlmesi, bu işleran yapllmasl için her türlü mal2eme Ve zayjah, işçilik, müteahhit genel gad kan dahal '| m'fiyatl:

Şenol Zafer ÇoBA
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TRABZoN iı_ ı,tiı_ı_i rĞiriı,t ı-ıüoünı_üĞü
rexıİr şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇARŞlBAŞl oRTAoKULU KALoRlFER oNAR|M lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanak Tesisat sayfa:5

No Poz No lmalatln cinsi Birim Miktan Pursantaj

Lç
a) MobiIyalarda boyanan yüzey ölçülür.
b) Kapl ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; s|vadan slvaya ikiyüzü ölçülür.
2) Kasalı (pervazs|z) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki ikiyüzün ölçtisüne kasa alanlaıl dahiledilir.
3) Kasa ve pervazll olanlarda p€rvazdan pervaza ikiyüzün ölçüsüne kasa dahiledilir_
4) Bütün ö|çülerde, girinti, çlkıntl ve cam boşluklan ölçüye katllmaz. Pencere kenaründa çlta varsa, ölçü buradan al|nIr.
c) camekan ve pencerelerde:
'|) camekğn ve peNazll pencerelerde; pervaz dlşlna pervazslz pencerelerde, sNa yüzünden slva yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanl ölçülür. Yalnlz bir sat|h hesaba aİnür, iki satlh boyanır. cam boşluğu çıkan|maz, denizlik. kasa ve kenarlarl
mevcut ise ayrlca ölçülerek, alana ilave edilar.
2) Çiff pencerele.de aynen ölçülü., iki pencere araslndaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan iEve edilir, Her iki pencerenin ikiyüzü
boyanlr, birer yüzü hesap edilif. cam boşluğu çlkailmaz_
d) Parmakİk ve ko*uIuklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanl ölçülü..Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatl makası ki

en

lez ve benzera demir imalatta ö
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iş xeı-eıvıı_eni punsnxrı.ıı-ını üüzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı : ÇARşlBAŞl oRTAoKULU KALoR|FER oNARlM |şl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

imalatln cinsi girim Miktar|

sayfa:,l
Pursantai

l%l
16 kg/m' yoğunluğUnda, 8 ğn kallnllğlnda cam yünü (inorganik
menşeli) 1 yüzü bindirme paylı alüminyum tolyo kapıl
(240.000 kcal/h) 280 kw, slcak Su Üretici, Çelik Malzemeden
(Kaynakl|) Kalorifer Kazanlarl (3 atmosfer konstrüksiyon basInctnda
Demontaj, (240.000 kcal/h) 280 kW, slcak su Üretici, Çelik3 152-11o8/Dirntj Malzemeden (Kaynakll) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstrüksiyon
baslncünda)
20 o mm (3l4"), DoLDURMA VE BoşALT|VA MUsLUĞu fs +eTe Adet
uygun)

o=100 mm 120 "c bölüntülü, TERMoMETRE
o=10o mm 2.22 Almosfer (25 mss)'na kadar, HloRoMETRE os-617) Adet

13314,o o mm dikişli borulu, Kollektör borusu

Ağlz çapl50 o mm, Kolleklöf ağlzllklan

Ağlz çapl 65 o mm, Kollektör ağlzllklarl

Ağlz çap| 80 @ mm, Kollektör ağlzlıklarl

Ağlz çapl 100 o mm, Kollektör ağlzlüklarl

Dikişli siyah boru 1"

Dikişli siyah boru (,1 1/4")

Dikişli siyah boru 2"

Dikişli siyah boru 2 ,l/2"

Dikişli siyah boru (3")

Dikişli siyah boru (4")

50 o mm, PN 10-16, GöVdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten Veya teflon tabak yay takviyeİi Adet
contall, üç parçall, flanşll, KÜRESEL VANALAR (Ts 3148)

19 21o-7o8
65 @ mm, PN 10_16, GöVdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz
çelıkten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya terlon tabak yay takviyeli
contall, üç parçalı, fianşll, KÜRESEL VANALAR (Is 3148)
80 o mm, PN 10_16, Gövdesi pik döküm, küresi doIu paslanmaz
çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli
contal!, üç parçalt, flanş|ı, KÜRESEL VANALAR Gs 3148)
Demontaj. Debisi m3/h: 25,'1s0 Baslnclm ss (0,5G2,00) Pa: 4500_
18000, sirkülasyon pompası, düz boruya takllan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet
deVir/dakika'ya kadar
oebi m3/h (20-28) baslnç mSS (5#10), Değişken oevirli (Frekans
Konvertörlü) Sirkülasyon Pompasl: lslak rotorlu düz boruya takllabilen Adet
sirkülasyon pomPalarl
50 o mm Vidah Veya Flanşll, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve klzgln su
için, gövdesi pik döküm o=65 den büyük çaplar laterna lakviyeli iç
süzgeci paslanmaz çelik, Vidall Veya flanşll
65 o mm Flanşh, Pislik tutucu, PN-,l6,buhar ve klzgln su için, gövdesi

Poz No

04.73/.lAo2A

152_1 ,| 08

m2

2

4

6

7

8

9

10
,|1

12

13

14

15

16

17

Adet

Adet

,l61-100

162-201

163-100

17ı104

173_306

173_307

173_308

173_309

201_106

2o1-1o7

201_109

201_110

201-111

201-112

m

Adet

Adet

Adet

Adet

m

m

m

18 210-707

20 210-709

Adet

Adet

m

m

21

24

27

216_314i DMntj

216_910

221-206

221-207

230-1215

230-122o

230-123o

Adet

pik döküm 0=65 den büyük çap|ar laterna takviyeli iç süzgeci
paslanmaz çelik, vidall veya flanşll
Boru Dış Çapı (1") 33 o mm___cam Yünü Et Kalınllğl:25 mm, cam
yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll Prefabrak Boru Yalltıml os EN
14303)
Boru Dış Çapl (1 1l4"' 42 a mm---cam Yünü Et Kallnllğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alüminyum Folyo KapIl Prefabrik Boru Yalıttmı Crs
EN 14303)
Boru Dlş Çapl (2") 60 o mm__-cam Yünü Et Kallnllğl; 25 mm, cam

nü Esasll Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalltıml ffs EN
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TRABZoN iı_ ı,ıilı_i eĞtriıq ı,tüoünı_üĞü
iş xnleıııı-eni punsıııreıı-ını üüzoeı-eni)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı : ÇARŞ|BAŞI oRTAoKULU KALoR|FER oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

Poz No lmalatln cinsi

14303)

Boru Dlş Çapl (2 1l2") 76 o mm*-*cam Yünü Et Kalünllğl: 25 mm,
cam yünü Esasll Alümanyum Folyo Kapll Prefabrik Boru Yaıltlml Cl-S
EN 14

29 230-1244
(3") 89 o mm 30 mm, cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kapll
prefabrik
(4") 1M a mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Folyo Kapll

-T
Sayfa:2

Birim Mikta.l Pursantaj

28 230-1236 m

m

m30 230-1251

31 230-1257

33 Y.23.167

u Y.25.oozo1

Prefabri k Boru Yallt|m| os EN 14303)
(5") 14o o mm 30 mm, cam yünü Esasll Alüminyum Foıyo Kapll
prefabrik Boru Yalltlml (rs EN 14303)
Beton santralinde üretilen veya satln allnan ve beton pompaslyla
bas|lan, c 16/20 bas|nç dayanım sınıfında, gri renkte, normal haz|r
beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapllmasl Ve
yerine konulması (su depolarl ve benzeri)

Demir yüzeylere korozyona karşl iki kat boya yapllmasl

32 Y.16.050/13

kg

].'i

Zafer ÇOBA
Makine

Toplam: 96,9532 -

N

enol D

M e Mü
iN

lsl

oska/012

s.
No

m
.-fi-



TRABZON IL MILLI EGITIM MUDURLUGU
TEKNİK ŞARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇARŞlBAŞl oRTAoKULU KALoR|FER oNARlM lŞl
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl

§;_ poz ıo
1 301.306

sayfa: 1

Birim Miktarı Pu.santaj
(,/",

1 20'c'ye kadar kullanllabilen daldlrma termostatlar Adet
Teknik Tarifi: slcakltk izleyaca elemanl kazana, boruya veya slvl ile do!u her hangi bi. ortama dald|nlabilen, çeşitli bölüntülü, slcakllk
ayar düğmeli, ayarlanan slvl slcakllk değerande bünyesinde bulunan konlağl açan veya kapatan, falk araığl ayar düğmeli, iki
konumlu elektrikıi da|dlrma termostat|nln işyeİinde temini, kovanl ile birlikte yerine montajl, elektrik bağlant|lannIn yapllmasl ve
işler halde teslimi

0,10_0,20 m''ye kadar (0,20 m'dahil), slva üstü sac tablolar ffs 3367
2 704-102 EN 60439-1) Not: #Tip testler# yaptırlIarak,buna ait lest sonuçlarl Adet

idareye Veriıecektir
Teknik Tarifi: En az 1 mm, kallnllğlnda oKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir, Tablo üç klstmdan müteşekkil o'acaktır.
Kilitlenebilir bİ kapağl, köşebent veya profil iskeletti sac kutu ve anahta.la a9ıabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazlarl taşlyan
şasi üze.inde tablodaki cihazıara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak. sac kutu kaynakll olarak yapılacak ve üzerinde
şasinin kolayca taklllp çlkanlmasınl sağlayacak irtibat imkanlan bulunacaktlr. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği
tarafta bir açlkllk bulunacak ve bu açlkllk kutuya vidall olarak tespit edilen bir sac kapakla kapaİlacaktır. Kablo girişleİ için gerekla
delikle. kapak üzerinde açllacak ve delik ağlzlartna iletken izolesanin bozulmamas| açan bakalat veya plasıik rako. monte edilec€ktir.
Şasl kOşebent veya klvnlarak profi| verilmiş DKP, sacdan yap|lacak tablo üzerine konulacak- Bülün cihazlan, klemensleriv.b.
maızemeyi uzerine tespiı et nek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikle. bulunan iç kapak şasi
üzerine kolayca tespit edilar durumda olacaktlr, lç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantl!ar ve cihazlar meydana
çlkacak, ayrlca bu kapak üzerine her cihaz içan etaketler bulunacakttr. Yukaılda adlan verilen üç klsmln tablo yerinden sökülmeden
birbirinden ayrllmasl mümkün oıacaktlr. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazlrlanacak
idareye onatılacak bundan sonra imalata geçile@ktir. Tablo üzerindekifaz hatlan için gerekli saylda Ts EN 60445'E Uygun olarak
gri, siyah ve kahverengi renklerle boyah yanmayan tipte k|amens veya bara, açlk mavi boyal| nötr ve yeşil/Şarl boyall top.aklama
baralan bulunacak, bütün demir k|sımıar bar kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyasl ile boyanacak ve tablo kapağ| bükülgen
iletkenle ana göVdeye bağlanlp topraklanacak!r. Tablonun temini, işyerine naklive montaj!. Her nevi malzeme, klemensler ve
işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: lç kapak alanı, onanİ projedeki değer|e karşllaştlrıld|ktan sonra bu alan|n m2'sine göre ödeme
yapllacaktlr. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya. bağlantl, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta şalter v,b. ile toprakıama
tesasah bedela aynca ödeni.

-r-

2x16 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler Adet

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 71},l00 ile aynl, YalnE iki pozisyonlu pako şaher her nevi malzeme ve işçi|ik dahiltemin ve montaj|

4 718-202 Adet

Teknik Tarifl: Uzerinde te.mik koruyucu rölesi bulunan kontaktö. temin ve montajl. Ac3 slnlfı, s|k s|k açlllp kapanmaya mahsus
ıablo arkasüna monte edilen tipten, koruyucu röıeleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edaleÇ€k ayrı kumanda düğmeleri ile
kuru tip üç fazll kontaktör temin ve montajl, yardlmcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.
Ötçü: ııonte edalmiş kontaktö. adedi sayıİr.

4x40 A'e kadar (30 m
,l/TS EN 6,1oO8_2-1)

A), Kaçak aklm koruma şaıterleri Crs EN 61008- Adet

Teknik Tarifl: Elektrik iç Tesi§at Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartla.a uygun o|arak yapllmlş elektrak tesisatlarlnda her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata aklmI hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V,, trifaze devrelerde 380 V-da çaİşan diferansiyel bobinla,
sistemin çallşlp çalüşmadlğlnü kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içitaşlma raylaflna monte edilebilen dlş eü(alere karşl
kolumall. hayat koruma için 30 mA, yan9!na karşı koruma açin 300 m A, değerlerinde nötr hattl kopukluğunda biIe çallşabilen, Ts
EN 61008-1, Ts EN 61008-2-1 standartlanna uygun oıarak cE uygunluk işareti ile piyasaya az edilmiş, kaçak aklm koruma

şalterinin temini montajl, her nevi malzeme ve işçilik dahil r halde teslimi

6 724401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtadl otomatik sigortalar (3 kA kesme Adet
lepeşitg!i)

Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar va2ifesi gö.en 3 kA klsa devre kesme kapasiteıi, 2 ve 4 kutuplulan nötr Ve faz kesme
özelliğine haiz, B veya c eğrisi, Ts 5018-1 EN 60898-' standartlanna uygun olarak üretilmiş, cE uygunluk işaretiiıe piyaŞaya ars
edilmiş otomatik sigortanln temin ve montajl, her nev'i malzeme ve işçilik dahil

Üç fazll 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme Adet

3 713-301

5

7 724406

8 724407

3xl6A e kadar, Kuru tip teımik koruyuğJlu kontaktör|er (rs -3629) Crs
E!! 109{zı:ı)

A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme Adet

kapasiteli)
Teknik Tarifi: Aynl zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA klsa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve faz kesme
özelliğine haiz. B veya c eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarlna uygun ola.ak üretilmiş, cE uygunluk aşareti ıle piya§aya ars
edilmiş otomatik sigorıanın temin ve montajı, her nev'i malzeme Ve ik dahıl I

9

Teknik Tarifi| Aynl zamanda anahtar Vazifesi gören 3 kA k|sa devre kesme kapa§iteli, 2 ve 4 kutuplulan nötr ve faz kesme
özelliğine haiz, B Veya c eğri§i, Ts 5018_1 EN 50898-1 standartlanna uygun olarak üretilmiş. cE uygunluk işareti ile piyasaya ars
edilmiş otomatik sigortanln teman ve montajl. her nev'i malzeme ve işçiİik dahiI.

725-904 25o V,a kadar, |şARET LAMBALAR| Adet

Teknlk Tari
lambaslnln

Ts 2575 EN 60073 §tandardlna uygun, Gömme tipte, kullanllacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret
lnl, l ne nakıi, montajlnln Ve bağıanhlannln yapılmasl, işler halde teslimi(soketi ve am ü dahildir.)

Seyit zafer ÇoBANK

Mühendisi Makine ME lektri
HAzlRLAYAN iNc

sl

oskro12-yt

imalatln cinsi
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TRABZoN iı_ ı,ıtı_ı_i eĞtriı{ ı{üoünı_üĞü
rexı,ıir şARTNAME (iş Kalemleri)

işin Adı : ÇARŞlBAŞl oRTAoKULU KALoRlFER oNARlM lŞl
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
s.
No Poz No imalatn cin§i

,l0 742-2u U-2x40 w'llk Armatür, FL ARMATÜRLER os 8697 EN
60598_1_Ts EN 60598_1

uygun duyu, bağlantl kablolan, her nevi malzeme ve işçi!ik dahil komple etanj armatür işyerine nakıive yerine montajl,
bağla ntılannIn ve ayarlainln yapllmasl her nevi malzeme ve dahil halde tesıimi.

Sayfa:2
Pursantaj

Teknak Tarif]: contal
polikarbonat 9övde,
65 koruma deİecesi

l, menteşeli, açllabilen ve kulakİ vidalarla slklşt|nlabilen içine elektrostatik boyalI sac monte edilmiş
şeffaf polikarbon kapakll, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine göre genişlik ve uzunlukta, en düşük lP
ne sahip elektrostatik toz boyall a.matür, flöresan ampulü, elektronik balasllarl, Ts EN 60400 standa.dlna

11
anahtar os 4915 EN 60669_1), AYR| YAP|LAN TEs SAT

Teknik Tarifi: Prensip olarak Birim Fiyat No.: 780-105 ile aynl, yalnlz anahtann yapll|ş şekli ve kulİanIlan malzeme neme ve hava
etkalerine karşı dayanlklı Türk standart|an Uygunluk BeIgesine haiz kab|o girişleri lastik contaİ ağlzlıkll normal anahtar temini, her
nevi ufak maızeme Ve jşçilik dahjlyerine montajl.

12 780-117 Etanj Priz oS-40), AYR| YAP|LAN TES|SAT KlslMLARl
Teknik Tarifi: Alüminyum enjeksiyon göVdeli, porselen kaideli, pirinç, kontakİ, kapakı, toprakı| neme ve hava elkilerine ka§l
dayanlkll, en az Türk standartlan Uygunluk Belgesine haiz i|etken girişlera lastik contall ağzhkİ tam etanj prizin temini, işyerine
nakll her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajI ile birlikte özelliklef 78011 ibi

Seyit K zafer ÇoBA
E lektrik ron Makine

78o_1o9 İl3iil,H[İ'

--

N

Birim Miktarl

Adet

Adet

Adet

HAZlRLAYAN
ühendisi

iN
lsl

oskro12-yt



TRABZoN iı_ ı,ıiı_ı_i rĞiriı,ı ı{üoünı_üĞü

iş xaı-eıvıı-eRi punsııırı.ıı-ını §üzoeı-eni)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete görediQ

işin Adı : ÇARŞlBAŞl oRTAoKULU KALoR|FER oNARlM lŞ|
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

No Poz No imalatln cinsi

1 301-306 120 'c'ye kadar kullanllabilen daldlrma termoslatlar Adet

0,10-0,20 m''ye kadar (0,20 m'dahil), slva üstü sac tablolar Crs 3367
2 704-102 EN 60439-1) Not:#Tip testl

ldareye verilecektir
er# yaptlrllarak,buna ait ıest sonuÇlarl

3 713-301 2x16 A'e kadar, Aç-kapa iip pako şalterler

4 718-202 3xl6A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu konlaktörler os -3629) os Adet
EN 60947-4_1)

5 718-508
4X40 A'e kadar (30 mA), Kaçak aklm koruma şalterleri Crs EN 61008-
l/Ts EN 61008_2_1)

6 724401 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarll otomatik sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

7 724406 Üç fazll 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı otomaıik sigortalar (3 kA kesme
: kapasileli)
Üç fazlı 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı otomatik sigorlalar (3 kA kesme

Adet

Adet

8

10

11

12

7244o7

725-90/.

742-284

kapasiteli)
250 ya kadar, lŞARET LAMBALARl Adet

U-2x40 W'hk Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER os 8697 EN Adet
60598-1-Ts EN 60598-1 -2) f,)
Elanj normal anahtar os 4915 EN 60669-1), AYR| YAP|LAN
TEslsAT KlslMLARl
Etanj Priz (TS40), AYRı YAPlLAN TESlsAT KlslMLARl

Zafer Ço

Adet

Adet780-109

780-117

seyit AL
Mühendisi Makine

Toplam: 3,0468 -

Adet

Adet

Adet

EIektrik Ele
lR AN iN N

d isi

oska/012

Bırim

sayfa: 1

Miktan "'ft"io'

]

Adet



ÇARŞİBAŞl ORTAOKULU

KALoRiFER oNARıMı işi rvıaxel tlsTEsl

1- Okul kazan dairesinde bulunan bir adet 240.000kcal/h kapasitel| katı yakıt kalorifer kazanı

ve duman kanalı demontaj edilerek, kazan dairesi dışında idarenin göstereceği alana taşınarak
okul idaresine teslim edilecektir. (152-u08/DMntj Poz no'ya uygun)

3- Eski kazan yerine 240.000kcal/h kapasiteli elle yüklemeli katı yakıtlı çelik kalorifer kazanı

tüm müştemilatl (termometre, hidrometre, termostat, doldurma boşalma musluğu) ile birlikte

montaj Ve tüm tesisat bağlantıları yapı|acaktır. (152-ı108, 151-100, t62-2ol,163-1q), 173-

309, 201-106, 2OL-lO7,2OL-tl2, Poz no'ya uygun)

4- Kazan baca arası duman kanalı 2mm siyah saçtan imalat edilerek yerine montaj yapılacak,

duman kanalı üzerine birer adet 20x25cm gözetleme ve krum alma kapağı yapılacaktır. Montaj

sonrası duman kanalı komple ısıya dayanıklı boya ile boyanacak ve gerekli sızdırmazlıklar

sağlanacaktır. |y,23.L67, y.25,0O2|Ot Poı no'ya uygun)

5- Montaj ve bağlantı gereği yapılan tüm boru imalatları iki kat gri antipas boya ile boyanacak

ve en az 30mm et kalınlıklı cam yünü üzeri alüminyum folyolu boru izolasyonu ile gerekli ısı

yalıtımı sağlanacaktır. İzolasyonun, dirsek ve ek yerleri imalatlarında gerekli özen
gösterilecektir. |23O-t2lS, 23O-t22O, 231-1236, 231-124/., 23O-t2St, 23O-t2S7 Poz no'ya

uygunI

6- Dönüş kollektörü projede belirtilen şekilde 2 adet 6112 frekans kontrollü sirkülasyon

pompasl montajll olacak şekilde yeniden imalat yapılacak pompa giriş ve çıkışına birer adet

DN65 küresel vana ile by pass hattı üzerine DN80 küresel vana konulacaktır. (173-104, l73-
3o7 , l73-3o8, 2o1-1o9,201-110, 2ot-tl,-, zot-tlz, 2lo-7o8, 2to-7o9, 2l6-3t4lDMnİj, 2L5-

910, Poz no'ya uygun)

7- Kazan dönüş kollektörü üstü dağıtım (kolon) boruları üzerine hat çaplarına uygun (DN65-

DN50) küresel vana ve pislik tutucu montajı yapılacaktır. (173-306, t73-307, 201-109, 201-

tLO, 2İ0-707 , 2t0-7O8,22t-2O6, 22L-2O7 , Poz no'ya uygun)

8- Pompalar kazan slcaklığına göre devreye girecek çıkacak şekilde termostat kontrollü olacak
ve buna uygun daldırma termostat montajı ve pano bağlantısı yapılacaktır.

9- Okul çatı arasında bulunan imbisat deposu kaynakla sökülerek demontaj yapılacak, yerine

2mm siyah saçtan 600lt hacimli açık genleşme deposu imalatı yapılacak, imbisat güvenlik ve

haberci boru bağlantıları yapılacaktır. Taşma borusu akarı pvc ile en yakın gidere bağ|anacaktır.

2- Eski kazan kaİdesi yeni kazan için uygun hale getirilerek d üzen lenecektir. (y.16.050/13 Poz

no'ya uygun)



İmbisat deposu 2 kat antipas boya ile boyanacaktır ve ısı yalıtımı yapılacaktır. |O4.734lAO2A,
y.23.t67, v.25.0O2lOt Poz no'ya uygun)

10- Kazan montajı esnasında sökülen kapı korkuluk, kırılan duvar, baca vs gibi metal, ahşap

doğramalar ile beton/betonarme yap| elemanları yeniden onarılarak eski haline getirilecektir.
(y.16,050/13, v.23,1,67 Poz no'ya uygun)

11- Onarım sonrası çıkan tüm müştemilat ve hurdalar bir tutanak ile birlikte okul idaresine
teslim edilecektir.

Not : Yüklenici işin Yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahasında gerekli tüm iş sağhğı

ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür. Bu hususta tespit edilecek
eksikliklerden doğacak netice|er yüklenicinin sorumluluğunda olup İdare herhangi bir
mesuliyet kabul etmeyecek ve gerekli yaptırım veya cezai işlem tesis etme hakkını saklı
tutacaktlr.



çARşlBAşl oRTAoKuLU KAZAN DAiRESi ELEKTRiK PANosU MAHAL LisTEsi

1- Kazan dairesİnde bulunan mevcut pano sökülerek yerine aynl ebatlarda saç pano monte
edilecektar.

2- Kazan dairesi panosuna kazan termostadl, termİkli kontaktör, kaçak akım rölesi, 8rup sigorta,
pako şalter vs. pozları verilen malzemeler eksiksiz çahş|r Vaziyette takllarak sistem devreye
alınacaktır.

3- Kazan termostadl bağ|antlsl; motorları kumanda eden pako şalterler 1 nolu konumda iken 1.

ayaklar| direk tesısattan beslenecek,2 nolu konumda ise kazan termostadından gelen uç ile

beslenecektır.

4- Kazan dairesine 2 adet 2X36W elektronik balasth etanj floresan armatür tak|lacaktlr. Dağln|k

haldeki kablolar düzenlenecek.

5- Panonun dışına monofaz ve trifaz prizler ayn sigortalardan beslenecek şekilde monte

ediIecektir.

6- Elektrik panosunun üzerine tehlike levhası düşmeyecek şekilde monte edilecektir.

7- İmal edilecek elektrik panosunda iç saç kullanılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- isteklilerin işi proje, şartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapması esas

olup Pursanta.j tablosu sadece ödeme dilimlerini gösteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda olsun ya

da olmasın, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir

şekilde yüklenicitarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatadan yola çıkılarak
ek ödeme talebinde bulunulamaz.

7- İş Kapsamında tüm nakliye ve yatay düşey taş|malar teklif fiyata d5hil sayılacak ayrıca

bir bedel ödenmeyecektir.

3- iş sonunda çalışılan mek6nların temizliği bedelsiz yapılacaktır.

4- Yapllacak işler işin projesine teknik şartnamesıne Ve mahal listesine uygun

yapllacaktlr. Yapllacak tüm iş kalemleri Pozlara, bayındırlıkça açıklanan poz tanımlarını, mahal

listesinde yapılan iş tanımlar|n|, açıklamalarını beraber ve ayrı ayrı karşılamak zorundadır.

5- NoT: Yüklenici işin Yer Tesliminden iş bitimine kadar çalışma sahaslnda 8erekli tüm iş

sağlığı ve güvenliği önlemlerinin tümünü almakla yükümlüdür, Bu hususta tespit edilecek

eksikliklerden doğacak neticeler yüklenicinin sorumluluğunda olup idare herhangi bir mesuliyet kabul

etmeyecek Ve gerekli yaptırım veya cezai işlem tesis etme hakkınl sakh tutacaktlr.
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ÇARŞIBAŞI 0RTAOKULU KAZN DAIRESI
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ÇARŞIBAŞI ORTAOKULU KAZN PROJESI
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